Výzkumná infrastruktura

Experimentální zařízení

Dva výzkumné reaktory a soubor experimentálních zařízení
(sondy a smyčky) tvoří páteř výzkumné infrastruktury společnosti. Díky ní se může CVŘ účastnit náročných vědecko-výzkumných projektů a participovat na vývoji nových technologií pro reaktory IV. generace a vývoji fúzního reaktoru.

Zásadní význam pro výzkum a vývoj reaktorů mají technologické
okruhy – experimentální smyčky modelující poměry v aktivní
zóně a navazujících chladících okruzích reaktoru. Tyto smyčky
umožňují mechanický, tepelně-hydraulický, materiálový, korozní
a další výzkum za parametrů a provozních stavů, které lze
očekávat ve vyvíjených typech reaktorů. Umístěním zařízení
v experimentálním reaktoru LVR-15 jsou výše uvedená fyzikálněchemická působení chladiva doplněna o podmínky reaktorového
záření.

Reaktorové smyčky a sondy

- Smyčky pro výzkum v GEN IV (SCWR, HTHL, Pb, PbBi)
- Infrastruktura pro měření směsných polí fotonů a neutronů
- Infrastruktura pro výzkum fúze (BESTH, TW3, MELILOO,
PbLi-irr)

Experimentální smyčka HTHL
Výzkumný reaktor LVR-15
Reaktor LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu
umístěný v beztlakové nerezové nádobě pod stínicím víkem,
s nuceným chlazením, s palivem typu IRT-4M (obohacení do
20 % U-235) a s provozním tepelným výkonem do 10 MW.
Reaktor slouží pro potřeby materiálového výzkumu a k výrobě
radioizotopů. Je provozován po kampaních, obvykle je v provozu
3 týdny nepřetržitě, s přestávkou 10–14 dní na údržbu a výměnu
paliva nebo v nestandardních kampaních pro krátkodobé experimenty podle požadavků experimentátorů. Moderátorem i chladivem je demineralizovaná voda, reflektor je tvořen bloky berylia
a vodou.

Výzkumný reaktor LR-0
Reaktor LR-0 je řešen univerzálním způsobem, používá
palivo typu VVER, jeho maximální tepelný výkon je 5 kW
a pracuje tedy při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku.
Poskytuje vědecko-technickou základnu pro experimenty
v oblasti fyziky aktivní zóny a stínění lehkovodních reaktorů
typu VVER (Temelín, Dukovany a další reaktory ruské
konstrukce), PWR („západní“ konstrukce) a experimenty
související se skladováním vyhořelého paliva z jaderných
elektráren a s perspektivními směry v jaderné energetice.
Velmi důležitou součástí výzkumu je modelování
a experimentální ověřování radiačního poškození materiálů
vnitroreaktorové vestavby a reaktorových nádob VVER.

Vysokoteplotní héliová smyčka (HTHL z anglického
„High-Temperature Helium Loop“) je experimentální zařízení,
postavené za účelem simulace chemických a fyzikálních
podmínek chladiva budoucích typů plynem chlazených
jaderných reaktorů (VHTR), spadajících do tzv. reaktorů
4. generace. Smyčka je určena hlavně pro dlouhodobé testy
vzorků konstrukčních materiálů pro VHTR a také pro výzkum
chemie a testování postupů čištění chladiva pro plynem chlazené
jaderné reaktory budoucích typů

Experimentální smyčka SCWL

SUSEN - rozšíření infrastruktury

Superkritická vodní smyčka SCWL (z anglického SuperCritical
Water Loop), je experimentální zařízení, které slouží k simulaci
fyzikálních a chemických parametrů superkritického vodního
reaktoru SCWR. Superkritický vodní reaktor (SuperCritical Water
Cooled Reaktor – SCWR) je vodou chlazený jaderný reaktor
IV. generace, který jako chladivo a moderátor používá vodu
s parametry nad kritickým bodem (374 °C; 22,1 MPa).
V současných tlakovodních jaderných reaktorech se parametry
chladiva pohybují na výrazně nižších hodnotách: teplota
nepřesahuje 350 °C a tlak se drží do 16 MPa. Takto výrazný nárůst
parametrů chladiva umožňuje zvýšit účinnost tepelného cyklu, je
však také spojen s problematickou volbou konstrukčních materiálů

Laboratoře elektronové mikroskopie
Kompletně vybavená moderní laboratoř pro transmisní (TEM) i pro
skenovací (SEM) elektronovou mikroskopii.
LOCA komora
Zařízení pro simulaci havárie LOCA (loss of coolant accident) – únik
chladiva. Zařízení bude využíváno zejména pro testování kabelů.
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Laboratoř SIMS
Laboratoř vybavená špičkovým hmotnostním spektrometrem
se sekundární ionizací bude sloužit především k přesné detekci
ultranízkých koncentrací látek.
Komplex horkých komor
Zcela nový komplex celkem 10 horkých komor. Komory budou
vybaveny souborem zařízení pro provádění mechanických zkoušek
(přípravna vzorků, trhací stroj, rázové kladivo atp.) i pro studium
mikrostruktury materiálů (optický mikroskop, SEM atd).
Technologická linka FERDA 2
Experimentální zařízení pro testování frakční destilace fluoridů.
Anaerobní boxy
Rozšíření dimenze anaerobních boxů pro účely projektu SUSEN.
Technologie „Studený kelímek“
Zařízení pro termickou úpravu obtížně upravitelných či nestandardních radioaktivních materiálů
Zdroj 14 MeV neutronů
Zdroj bude sloužit pro studium interakce neutronů s energií 14 MeV
s materiály např. pro fúzní aplikace.

Projekt SUSEN
Významné rozšíření infrastruktury přináší realizace projektu
SUSEN (Udržitelná energetika). V tomto projektu jsou
budována moderní výzkumná pracoviště s aspirací na řešení
nejaktuálnějších výzkumných projektů. Spuštění provozu nových
pracovišť proběhne v roce 2015.

A dále se budují zařízení například pro testování vzorků pro fúzní
reaktor ITER, zařízení pro vývoj a testy TBM, zařízení pro výzkum
odvodu tepla GFR a zařízení pro korozní testy v superkritické vodě
atd. Více na webových stránkách projektu
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